
Pasul 1: Organizatorii întâlnirii îți vor trimite, în email, un link direct către videoconferinta din
ZOOM.

Pasul 2: Ca să folosești ZOOM trebuie să descarci programul, îți va apărea urmatorul ecran, te

rugăm să dai click pe download & run ZOOM ca să pornească instalarea programului.



Pasul 3: Odată programul instalat, trebuie să-ți scrii numele și să dai click pe JOIN, ca să te 

conectezi la videoconferință. 



Pentru cine a mai folosit ZOOM: programul este deja instalat iar linkul te va

duce direct la videoconferință.



Pasul 1: Organizatorii întâlnirii îți vor trimite, în email, un link direct către videoconferinta din ZOOM.

Pasul 2: Ca să folosești ZOOM trebuie să descarci programul, poți face asta direct din pagina

ZOOM sau din google play. Noi îți sugerăm să descarci direct din pagina ZOOM.
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îți va apărea urmatorul ecran, te rugăm sa apeși pe install ca să pornească instalarea programului.
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Pasul 3: Odată instalat programul, trebuie sa dai click pe Join Meeting și sa îți scrii numele.
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Pasul 4: Acum esti conectat la videoconferință. Dacă mai ai întrebări, nu ezita să ne contactezi.

Pentru cine a mai folosit ZOOM: programul este deja instalat iar linkul te va

duce direct la videoconferință.
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RIDICĂ MÂNA:

Pentru a evita să vorbim toți în același timp, poți ridica mâna și 
președintele poate vedea că vrei să pui o întrebare, sau ai un 
comentariu de făcut. Ca să ridici mâna, dă click pe participanți
(cercul roșu) ca să vezi lista participanților în dreapta ecranului și 
dă click pe ridică mâna / coboară mâna. (cercul galben). O să vezi o 
mâna cum apare în dreptul numelui tău. (cercul verde)



CHAT: 

Este posibil să fie pornită o sesiune de chat în timpul 
videoconferinței și vei putea să trimiți mesaje vizibile de către toți 
participanții sau în mod privat către alt participant. Dă click pe mai 
multe (cercul roșu) și selectează chat.  

Poți selecta (cercul verde) să trimiți mesajul către toți participanții 
din videoconferință sau către alt participant. 



SHARE: 

Este posibil să dai share la ecranul tău, un powerpoint sau la alte 
documente cu participanții la videoconferință. Fii sigur că 
documentul căruia vrei să îi dai share este deja deschis și dă click 
pe share (cercul roșu). Vei vedea un meniu cu toate obiectele 
deschise de pe calculator, dupa care vei putea selecta documentul 
căruia vrei să îi dai share. 




